
Karta med vissa platser e  er
Styrsö Fas  ghetsägares Handbok 2019

Läs mer om platserna på nästa sida!



Naturstigarna
kan ses på den fi na kartan hos Styrsö BK:
styrsobk.com/page/paths#s3

Stora Rös
är Skärgårdens högsta punkt, 60 möh, med bronsål-
dersrös, känt sjömärke och gamla försvarsbunkrar.

Svea Lunds stig 
är en liten stig som användes av Svea vid färd till 
och från hennes arbete på Styrsös Kustsjukhus 
https://www.hembygd.se/styrso/page/4165

Kvarnberget
platsen där Kustsjukhuset hade sin vindgenerator 
för elektricitet i  början av 1900-talet: https://www.
hembygd.se/styrso/page/4306

Tors kärr 
ett kärrområde nära Styrsö skäret

Örbergs backe
plats vid Örberget. Ordet ör kommer av sand.

Vrångöbornas brygga
rester efter vrångöbornas kyrkbrygga som användes 
vid kyrkobesök på söndagarna.

Brännholmsviken
efter ön i viken där bränningarna kunde slå över. En 
gång kanske bara en bränning?

Vindnäsberget
eller Vinnäsberget – där vindarna viner. Finns liten 
trappa nära Tångenvägens krön.

Rävsundsbacke
liten backe nära sundet till Rävholmen.

Sjugåleberget
kallades även Skidgårdsberget. Skidgård = inhägnad 
där slanorna i inhägnaden likande skidor.

Halsvik
ankringsplats för Styrsös skutskeppare

Uttervik
hette tidigare Örtevik, bad med strand och klippor

Salskärsudde
Efter Salskär som ser ut som en sadel (sal)

Kockestenarna
klapperstensfält från istiden

Kläppholmarna
tidigare två öar, numera utfyllda till Sandviksham-
nens verksamhet. Grillplats och bad från klippor.

Båtebacken
platsen där fi skarna på Tången ursprungligen drog 

upp sina båtar före det att hamnen fanns. Numera 
namnet på det välbesökta värdshuset.

Kråkeberget
norra delen kallades Förefjäll.

Öbergska
idag kulturhus och matcafé, tidigare smugglarnäste.

Mera namn på kartan
Styrsö Pottan
från 1940-talet kraftigt befäst kanonplats för Kust-
artilleriet, numera unikt strövområde – lite svårt att 
komma över till vid högvatten. Annat namn Lilla 
Rävholmen.

Snobbrännan
den berömda farleden för 1900-talets fritidsseglare 
på väg mellan inre och yttre farleden. Bad med sand-
strand och bastu i Kallbadet nära Bratten.

Valeberget
en gång plats för vardar; varningseldar vid fara.

Amneviksvallen
Styrsö BK:s idrottsplats med fi nt klubbhus och loka-
ler för gym och sammankomster.

Bronsåldersboplatsen
upptäcktes 1917 vid bäcken i ”Vikingakyrkogården”

Gule Udde
ytterligare en plats i söder med befästningar från 2.a 
världskriget

Rävsund
det segelbara sundet mellan Stora och Lilla Rävhol-
men (Pottan).

Kartans namn ”Kvarnberget” är lite felaktig, då 
kvarnen egentligen stod på det höga berget vid Brat-
ten. På denna plats fanns bara en vindgenerator.

Mer om alla namn på Styrsö och de andra öarna 
kan man se hos Hembygdsföreningen: https://www.
hembygd.se/styrso/page/4222

Beskrivning över u  lyktsplatserna på andra sidan


